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སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་
གསུམ་གི ་ནང་གཞུང་འབེལ་ཕོགས་ཕ ེབས་

གནང་བ།

༄༅།	 །དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་
མཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༣	ནས་	
༢༣	 བར་ཉནི་བཅུའ་ིརིང་ལཏ་ཝི་ཡ་	 Latvia	
དང་།	 སྦལེ་ཇམ་	 Belgium	 ཕ་རན་སི་	
France	 བཅས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་གི་
ནང་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
འཐུས་མི་སོགས་མཇལ་འཕྲད་གནང་རུྒྱའི་ཆེད་
གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་གཏན་འཁེལ་
ཡོད།	 ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ཕི་ཚེས་	 ༡༢	 ཉནི་རྡ་ས་ནས་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་ཐནོ་
གནང་རུྒྱ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༣	 ཉནི་ལྡ་ིལི་ནས་
ལཏ་ཝི་ཡ་རྒྱལ་ས་རི་ག་	 Riga	 ལ་ཕབེས་ཐནོ་
གནང་སྟ།ེ	 ཕི་ཚེས་	 ༡༤་་་༡༧	 བར་ས་གནས་སུ་
མཛད་འཆར་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་རི་ག་
ནས་སྦལེ་ཇམ་རྒྱལ་ས་སྦརེ་སིལ་	 Brussel 
ལ་ཕབེས་ཐནོ་གིས་ཕི་ཚེས་	 ༡༩་་་༢༠	 བར་ས་
གནས་སུ་མཛད་འཆར།	ཕི་ཚེས་	༢༡	ཉནི་སྦརེ་
སིལ་ནས་ཕ་རན་སིའ་ིརྒྱལ་ས་པ་ེརི་སི་	 Paris 
ལ་ཕབེས་ཐནོ་གིས་ཕི་ཚེས་	 ༢༢་་་༢༣	 བར་ས་
གནས་སུ་མཛད་འཆར།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༤	 ཉནི་པ་ེ
རི་སི་ནས་ལྡི་ལིར་ཕིར་ཕབེས་གནང་རུྒྱ་དང་།	
ཕི་ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་ས་ྔད་ོབཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་
ཕབེས་འབརོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།

དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་
མཆོག་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༡༥	
ཉནི་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་རྡ་ོསམུ་དང་།	 རྫས་
སྦརོ།	 གསོ་ཚོགས་ལས་དནོ་བཅས་ཀི་བླནོ་
ཆེན་ཟུར་པ་དང་།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཞིང་
གཤེགས་དམ་པ་སྐུ་ཞབས་སཱཏྱ་པར་ཀཤ་མཱ་ལ་
ཝི་ཡ་	 Shri.Satya Prakash Mala-
viya, Former Union Minister of 
Petroleum,Chemical and Parlia-
mentary Affairs	 མཆོག་གི་ཆེད།	 རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་གཞོན་གི་ཚོགས་ཁང་	
Dy Speaker Hall,Constitutional 
Club ནང་དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་རསེ་དན་འད་ུ
འཛོམས་ཤིག་གོ་སིྒག་ཞུ་འཆར་ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་
ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གདན་ཞུས་གནང་བ་
ལརྟ་གཞུང་འབལེ་ཐགོ་ཆེད་ཕབེས་གནང་གཏན་
འཁལེ་ཡོད།	 ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་
མཆོག་ཕི་ཚེས་	 ༡༤	 ཉནི་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་ཐནོ་
གནང་རུྒྱ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་ཕི་ད་ོཆུ་
ཚོད་	༣	པར་རསེ་དན་འད་ུའཛོམས་ཐགོ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་རུྒྱ།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་ལྡ་ིལི་ནས་
བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་ཕིར་ཕབེས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
པ་བཅས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཉ་ིཧངོ་ད་ུཤེས་རབ་སྙངི་པའོ་ིབཀའ་ཆོས་
དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༤	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཉི་ཧངོ་གི་ཡོ་ཀོ་ཧ་མ་གངོ་
ཁརེ་ད་ུཡོ་ཀོ་ཧཱ་མ་རྒྱལ་ཡོངས་ལྷན་ཚོགས་
ཚོགས་ཁང་	National	Convention	Hall	
of	Yokohama	ད་ུཤེས་རབ་སྙངི་པའོ་ིབཀའ་
ཆོས་་དབུ་འཛུགས་མཛད་འདགུ
ད་ེཡང་ཐགོ་མར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	ད་ེརིང་ང་ཚོ་འདརི་འཛོམས་པ་ད་ེཚོང་
དང་ལྟད་མོའི་དནོ་ད་ུའཛོམས་པ་མ་རེད།	
གཙོ་བ་ོསངས་རྒྱས་ཀི་ལྟ་གུབ་སྐརོ་འགལེ་
བཤད་རྒྱག་རུྒྱའི་དནོ་ད་ུང་ཚོ་འཛོམས་པ་
རེད།	 ངསོ་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་ང་ཚོ་དསུ་རབས་
ཉ་ིཤུ་རྩ་གཅིག་པར་སླབེས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
རདོ་ཀི་ཡོད།	 འཕུྲལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་
འག་ོདང་འག་ོབཞིན་པ་རེད།	ད་ེརིང་ཁ་སང་

འཕུྲལ་ཆས་ལག་རྩལ་བ་ད་ེཚོས་མིའི་བསམ་
བླ་ོལས་ཀ་བེད་ཐུབ་མཁན་གི་འཕུྲལ་ཆས་
བཟ་ོརུྒྱའ་ིསྐརོ་སདྐ་ཆ་བཤད་ཀི་འདགུ	 	 ད་ེ
ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརེད།	 སྒ་ོལའྔ་ིཤེས་པ་རྐྱང་
རྐྱང་ཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་ཡིན་ཤེས་ཆེ།	 ཡིན་
ལུགས་ཟརེ་བ་ད་ེརྙགོ་ག་ཆེན་པ་ོརེད།	 ད་ེ
འཕུྲལ་ཆས་ཐོག་ནས་བཟ་ོཐུབ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
ཁག་པ་ོརེད།		གང་ལརྟ་ང་ཚོ་དསུ་རབས་ཉ་ི
ཤུ་རྩ་གཅིག་པའ་ིནང་བསླབེས་ཡོད།	 འཕུྲལ་
ཆས་དང་འབལེ་བའི་དངོས་པ་ོཡར་རྒྱས་
ཚད་མཐནོ་པརོ་སླབེས་ཡོད།	 འད་ིའདའ་ི
དསུ་ཚོད་གཅིག་ལ་ཆོས་ཟརེ་བ་ད་ེདགོས་
མཁ་ོའདགུ་གམ་མི་འདགུ		འབལེ་བ་འདགུ་
གམ་མི་འདགུ	 	 	 འད་ིད་ིབ་དང་པ་ོརེད།	
ཁ་སང་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་ནང་པའི་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཁ་ཤས་ཀི་དགེ་སླངོ་འདལུ་
བ་འཛིན་པ་ཚོ་དང་ལནྷ་ད་ུང་ཚོ་ཚོགས་འད་ུ

ཚོགས་པ་རེད།	 	 ད་ེརིང་ཁ་སང་ཆོས་ཟརེ་
བ་ད་ེདགསོ་མཁ་ོའདགུ་གམ་མི་འདགུ			ད་ི
བ་དང་པ་ོད་ེརེད།	 ཅསེ་སབྐས་ད་ེདསུ་ཀང་
ངསོ་ཀིས་ཞུས་པ་ཡིན།	 དགསོ་མཁ་ོམེད་
ན་གཡུག་ན་འགགི་གི་རེད།	 དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ལ་འཛམ་བུ་གླིང་འདིའི་སྒང་ལ་
བལསྟ་པ་ཡིན་ན།	 འཛམ་གླངི་ནང་མི་འབརོ་
དངུ་ཕུར་བདནུ་ཅུ་ཙམ་ཡོད།	 ད་ེདག་ཚང་
མ་སྡུག་བསལྔ་མི་འདདོ་པ་དང་བད་ེབ་འདདོ་

པ་ཤ་སྟག་རེད།	 	 སྡགུ་བསལྔ་མང་པ་ོཞིག་
འཛམ་གླངི་གི་ཚ་དདོ་འཕལེ་ནས་མཚོ་རླབས་
ཀི་ཉནེ་ཁ་ཞིག་དཔརེ་ན་ཉ་ིཧངོ་ནང་ཡོང་གི་
འདགུ	 ད་ེབཞིན་ཨ་རིའ་ིམངའ་སྡ་ེཁལ་ལི་
ཧརོ་ན་ིཡ་དང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་དའུང་མེ་འབར་
ནས་ཉནེ་ཁ་བུང་འདགུ				ཅསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་བསྩལ།	།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ཕི་ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༡༣	 ཉནི་ཉ་ིཧངོ་
གི་གངོ་ཁརེ་ཡོ་ཀ་ོཧ་མར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ི
རྒྱལ་སིྤའི་བརྙན་འཕྲནི་གསར་འགུར་ཚན་པ་
གགས་ཅན་ NHK BS1	 ཞསེ་པའ་ིགསར་
འགདོ་པ་ལམྕ་རི་ན་ཡ་མ་ས་ཝ་	 Ms. Rina 

Yamasawa	 ལགས་ཀིས་བཅར་འད་ིདང་
ལེན་མཛད་འདགུ	 ད་ེཡང་གསར་འགདོ་
པས་བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྐརོ་བཀའ་
འད་ིཞུས་པར་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་
བཀའ་ལན་སྩལ་དནོ།	 ངསོ་རང་འཛམ་གླངི་
འདིའི་སྟངེ་མི་དངུ་ཕུར་བདནུ་ཅུ་ཡོད་པའི་
ཁངོས་ནས་གཅིག་ཡིན།	ང་ཚོས་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་བད་ེབ་དང་བད་ེབའི་རུྒྱ་དང་ལནྡ་
པར་གུར་ཅིག་ཅེས་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་གི་ཡོད་
ནའང་འཛམ་གླངི་འདའིི་སྟངེ་གི་སགོ་ཆགས་
དདུ་འག་ོབ་རི་དྭགས་དང་ཉ་སོགས་གངས་
ལས་འདས་པ་ད ེ་དག་ལ་སྐད་ཡིག་མེད་
སྟབས།	 སྨནོ་ལམ་རྒྱག་རུྒྱ་ཙམ་མ་གཏགོས་
ཐད་ཀར་འབལེ་བ་གང་ཡང་མེད།	འནོ་ཀང་
ཕྲན་བུ་བདེ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་ཡོད་པ་ན།ི	འཛམ་
གླིང་འདིའི་སྟངེ་གི་མི་དངུ་ཕུར་བདནུ་ཅུ་ད་ེ
དག་རེད།	 	 དངེ་སབྐས་ཕི་དངསོ་པ་ོཡར་
རྒྱས་ཧ་ཅང་ཕིན་པའི་དསུ་སབྐས་འདརི་མང་

པ་ོཞིག་གིས་ནང་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་སྐརོ་
ཤེས་ཀི་མི་འདགུ	 ངསོ་ཀིས་ནང་སེམས་ཀི་
ཞི་བད་ེབསུྐན་ཐབས་ཀི་ཐབས་ལམ་སྐརོ་གང་

ཐུབ་ཅི་ཐུབ་འབད་བརྩནོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	
གཉསི་པ་ངསོ་རང་ནང་པའི་དགེ་སླངོ་ཞིག་
ཡིན་པར་བརནེ་ཆོས་ཀི་མིང་ཐགོ་ནས་རྙགོ་
ག་ད་ེའད་མཐངོ་སབྐས་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་ཡོང་
གི་འདགུ		རྒྱ་གར་ནང་ཆོས་ལུགས་མི་འད་
བ་མང་པ་ོཕན་ཚུན་འཆམ་མཐུན་ཐགོ་མཉམ་
གནས་བདེ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་སྟབས།	ཆོས་ལུགས་
མི་འད་བ་ད་ེདག་ཕན་ཚུན་འཆམ་མཐུན་ངང་
གནས་ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་པ་ང་ཚོས་མཐངོ་གི་འདགུ	
གསུམ་པ་ངསོ་རང་བདོ་མི་ཞིག་ཡིན།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༡	 ལོ་ནས་ངསོ་ཀིས་བདོ་མིའ་ིཆབ་སདི་
ཀི་འགོ་ཁིད་ལས་འགན་ད་ེམཚམས་བཞག་

ཟནི་པར་བརནེ།	ད་ཆ་ངསོ་ཀིས་བདོ་ཀི་ཁརོ་
ཡུག་སུང་སྐབོ་དགསོ་པའི་གནས་སྟངས་ཐགོ་
ཤུགས་རྒྱག་བཞིན་ཡོད།	 	 ཕགོས་མཚུངས་

བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་ལརྷ་པར་བདོ་ལ་རྒྱ་
གར་ནས་དར་བའ་ིལེགས་བཤད་ད་ེདག་སུང་
སྐབོ་བ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༤	 ལོ་ནས་བཟུང་ང་ཚོས་བདོ་
རང་བཙན་མ་རྩདོ་ཀི་མེད་པ་དང་།	 ང་ཚོས་
རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
འགོ་ལ་སྡདོ་རུྒྱའ་ིག་སིྒག་བས་པ་ཡིན།	 ད་ེན་ི
གཉསི་སནྨ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་རེད།	
འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༤༠	 རིང་རྒྱ་ནག་ནང་
འགུར་བ་ཧ་ཅང་ཕིན་ཡོད།		དངེ་སབྐས་རྒྱ་
ནག་ནང་ད་ུནང་པ་ཧ་ལམ་ས་ཡ་གསུམ་བརྒྱ་
ཙམ་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་མང་པ་ོཞིག་གིས་

བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ལ་ད་ོསང་བདེ་ཀི་ཡོད།	
རྒྱ་ནག་གི་དཔནོ་རིགས་མཁགེས་འཛིན་པ་
ཚོས་འདས་པའ་ིམི་ལོ་	 ༧༠	 ཙམ་རིང་བདོ་
མིའི་ཐགོ་དག་གནནོ་ཅན་གི་སདི་ཇུས་བཟུང་
བ་དལེམ་ལྷངོས་བུང་མེད་སྟབས།		ད་ཆ་རྒྱ་
ནག་གི་དཔནོ་རིགས་མཁགེས་འཛིན་པ་ཚོས་
ཅི་བ་གཏལོ་མེད་ཀི་ངང་གནས་ཡོད།	
རྒྱ་ནག་གིས་ང་ཚོར་ཕི་དངསོ་པའོི་འཛུགས་
སུྐན་ཐགོ་རོགས་རམ་བདེ་ཐུབ་པ་དང་།	 ང་
ཚོས་ཕར་རྒྱ་ནག་ལ་ནང་པའི་སེམས་ཁམས་
རིག་པའི་ཐོག་ནས་རོགས་རམ་བེད་ཐུབ།	
དརེ་བརནེ་ང་ཚོའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་
བུས་ན་ིགཉསི་སནྨ་གི་ཐབས་ལམ་ཞིག་རེད།	
ངསོ་རང་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ལ་ྟབུ་ལ་
ཡིད་སྨནོ་འཆོར་མཁན་ཞིག་ཡིན།	ངསོ་རང་
གིས་མ་འངོས་པར་རྒྱ་གར་དང་།	 རྒྱ་ནག				
ཉ་ིཧངོ་དབར་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ལ་ྟ
བུ་འཛུགས་ཐུབ་ན་བསམ་གི་ཡོད།	
ད་ེཡང་གསར་འགདོ་པས་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
ཀི་༸སྐུའི་ཡང་སིད་སྐརོ་གི་ད་ིབར་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བཀའ་ལན་སོྩལ་སྐབས་སྤན་ཤེལ་ཕུད་
གནང་མཛད་ནས་”ངསོ་ཀི་གདངོ་པར་ལྟསོ་
དང་།	 ཡང་སདི་འཚོལ་རུྒྱར་ད་ལ་ྟཛ་དག་
འདགུ་གམ”	ཞསེ་བཀའ་ལན་མཛད་འདགུ	

ངསོ་ཀི་གདངོ་པར་ལྟསོ་དང་།	ཡང་སདི་འཚོལ་རུྒྱར་ད་ལ་ྟཛ་དག་འདགུ་གམ།	
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གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིམཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་སབྐས་སདི་ཚབ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་
ཤག་གི་བཀའ་འབལེ་འགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	
ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༩	ཉནི་རྒྱབ་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་གོ་སིྒག་ཞུས་པའི་མཆོད་འབུལ་
སྨནོ་ལམ་སྐབས་སིད་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་
བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 གངོ་ད་ུསྐབས་
ཐོ་ནང་གསལ་པོ་སྒོགས་སྦང་གནང་བ་
བཞིན།	ཉ་ེཆར་ཕི་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༤	ཉནི་
བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་མད་ོསདྨ་ས་ཁུལ་ཨ་
མད་ོརྔ་པ་རྫངོ་ཆོ་ར་ེམ་ཡུལ་ཚོའི་བ་སྐརོ་སྡ་ེ
བ་ནས་ཡིན་པ་ཕ་གཅོད་པ་དང་མ་འཕྲིན་
ལས་སིྐད་གཉསི་ཀི་བུ་རང་ལོ་	 ༢༣	 ཡིན་
པ་རྡ་ོཔ་ོལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ཐོག་འཛིན་པའི་དག་གནནོ་ཅན་གི་སིད་
བུས་ཁག་ལ་ཞུ་འབདོ་སླད་རང་ལུས་མེར་
སགེ་བཏང་སྟ།ེ	 ༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་
མཚོ་སྐ་ུཚེ་བརན་དགསོ།	 གསེར་ཞལ་མུར་
ཏུ་མཇལ་བར་ཤོག་ཅེས་སྐད་འབདོ་གནང་
མཐར་འདས་གངོས་སུ་གུར་འདགུ
རྒྱ་ནག་གཞུང་ངསོ་ནས་ནམ་རུྒྱན་དང་མི་
འད་བ་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་རྐྱེན་
གིས་དམ་པ་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་སྐརོ་དང་ནང་
མིའི་གནས་སྟངས་ཅི་ཡིན་སྐརོ་ཞིབ་ཕྲ་ཤེས་

རགོས་ཐུབ་ཀི་མི་འདགུ	ཁངོ་གི་འཚོ་ཐབས་
ནི་འབགོ་ལས་ལ་བརནེ་པའི་འབགོ་སྡ་ེཞིག་
ཡིན་འདགུ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ནས་བཟུང་
རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་ད་བར་
ཤེས་རགོས་ར་སྤདོ་གསལ་པརོ་བུང་བ་བདོ་
མི་གངས་	 ༡༥༣	 བུང་བའ་ིཁངོས་ནས་མི་
གངས་	༡༣༡	འདས་གངོས་སུ་ཕིན་ཡོད་པ་
དང་།	 ཨ་མད་ོརྔ་པ་རྫངོ་ཁངོས་ནས་བུང་
བའ་ིརང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་མཁན་		༤༡	
ད་ེརེད་འདགུ		ས་ྔརསེ་བར་གསུམ་ལ་རང་
ལུས་མེར་སགེ་གཏང་མཁན་ད་ེདག་ཚང་
མས་ཧ་ལས་པའི་བླསོ་བཏང་ཆེན་པ་ོདང་།	
འབོད་ཚིག་བསྒགས་པ་ད ེ་དག་སིྤ ་ན ོར་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་
ཚེ་བརན་པ་དང་།	 བདོ་ལ་མུར་ད་ུགདན་
འདནེ་ཞུ་ཐུབ་རུྒྱ།	 བདོ་མིར་རང་དབང་
དགོས་ཟེར་རུྒྱ་ད ེ་དག་ནང་བསྡུས་པ་ཤ་
སྟག་བསྒགས་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོ་རང་
དབང་ལུང་པར་ཡོད་པ་ཚང་མས་ཁངོ་ཚོའི་
འབདོ་ཚིག་དང་ཐུགས་ཀི་རེ་འདནུ་ཚང་མ་
དགོངས་པར་བཅངས་ནས་འདིའི་ཆ་ཤས་
ཙམ་མིན་ནའང་སུྒབ་ཐབས་གནང་དགསོ་རུྒྱ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།
ལགྷ་པར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ ་ཚེ ་ཁི་ལོར་བརན་པར་
གནས་སྟངས་ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་རེད།	
ང་ཚོ་ངོས་ཞུ་དགོས་རུྒྱ་དང་ཛ་དག་ཤོས་
ན།ི	 ༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་སྐ་ུ
ཚེ་བརན་པ་དང་ཐུགས་དགསེ་ཚོར་ཆེན་པ་ོ
བཞུགས་ཐུབ་པའི་དནོ་ད་ུབཀའ་གསུང་ཅི་
སུྒབ་ཞུ་རུྒྱ་ནི་གནད་ཀི་སྙངི་པ་ོལྟ་བུ་ཆགས་
ནས་སིྤར་ཡག་ཐག་གཅདོ་ཡོད་རེད།	 ཆེ་ཕྲ་
ཚང་མས་འདནོ་པ་ཡག་པ་ོབཏནོ་པའི་ཐགོ་
ནས་སླབོ་སྦངོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 སོ་སོའ་ིང་ོབ་ོ

དང་འཚམ་པའི་ལག་ལེན་བསྟར་རུྒྱ་གནད་
ཀི་སྙངི་པ་ོཡིན་པ་ད་ེརིང་དན་སྐུལ་གི་ཚུལ་
ད་ུཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།

གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་
གསལ་སདླ་བླསོ་བཏང་ད་ེའད་ཆེན་པ་ོབཏང་
དུས་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཕི་ནས་རྒྱབ་སྐོར་
བཙལ་རུྒྱ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་བས་པར་བརནེ།	
སྔནོ་མ་ལས་ལགྷ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚད་མཐ་ོབ་ོསོན་
ཡོད་ནའང་ལྷ་དང་བླ་མའི་བཀའ་ལུང་གཞི་
ལ་བཞག་པ་ཡིན་ན།	 ནང་གི་ཆ་རྐྱནེ་གལ་
ཆེ་བ་ཞིག་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་སིྤ་
མཐུན་གི་བསོད་ནམས་གོང་འཕལེ་གཏངོ་
དགོས་རུྒྱ་བཀའ་ལུང་རག་པར་ཕབེས་ཀི་

ཡོད་རེད།	 ད་ེཚོའ་ིཐགོ་ལ་ཛ་དག་བརིྩས་
ནས་གནང་སྒ་ོགང་ཡོད་པ་ད་ེདག་དགོངས་
པ་བཞེས་ནས་བསོད་ནམས་གསོག་སུྒབ་

གནང་རུྒྱ་ད་ེདག་ཧ་ཅང་དགསོ་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད་འདགུ་ཅསེ་དན་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེ
དང་ཆབས་ཅིག་གནས་ཚུལ་གཉསི་པ་ཞིག་
སནྙ་སེང་ཞུ་རུྒྱར།	ཉ་ེཆར་ཕི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	
༡༡	ཉནི་དང་།	ད་ེབཞིན་ཕི་ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༣	 ཉནི་སོ་སོར་བདོ་ཁམས་ཆབ་མད་ོགངོ་
ཁེར་འཇོ་མདའ་རྫོང་སྤ་ོལོ་པད་དགེ་གངོ་
ཚོའི་འབི་ཆུ་རུྒྱགས་ཡུལ་ད་ུཐེངས་གཉིས་
ཙམ་རི་ཉིལ་ནས་འབི་ཆུའི ་བཞུར་རུྒྱན་
ཚབས་ཆེ་འགག་ནས་གླ་ོབུར་ད་ུམཚོ་ཆེན་པ་ོ
ད་ེའད་ཆགས་པར་བརནེ་ཧ་ལས་པའི་ཉནེ་
ཁ་ཆེན་པ་ོཆགས་ནས་མདརོ་ན་ཁང་པ་བརྒྱ་
ཕྲག་ཁ་ཤས་བདེ་མེད་ཕིན་པ་དང་།	 སྟངོ་
ཕྲག་མང་པརོ་རྐྱནོ་ཤོར་བ།	 མི་གངས་དུག་
སྟངོ་ནས་དགུ་སྟངོ་ཙམ་སོ་སོའི་སྡདོ་གནས་
བཞག་ནས་གནས་སྐབས་རིང་ཉནེ་ཡོལ་ད་ུ
འག་ོདགོས་རུྒྱ་སོགས་ཉནེ་ཁ་དང་དཀའ་
ངལ་ཆེན་པའོ་ིགནས་ལ་ལྷུང་འདགུ		འདའི་ི
སྐརོ་མང་ཆེ་བས་གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་
ཁག་ནས་གཟགིས་ཡོད་ངསེ་རེད།	 ད་རེས་
མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་དང་མཉམ་ད་ུཁོང་
ཚོའི་དཀའ་ངལ་མུར་ད་ུསེལ་བའི་སྨནོ་ལམ་
སྐབས་འཇུག་གནང་རོགས་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཞསེ་གསུང་བཤད་གནང་།	།

འཇིག་ཉནེ་ཡོད་པའ་ིམི་རིགས་སུང་སྐབོ་ལནྷ་ཚོགས་སུ་ཕི་དལི་དུང་ཆེ་རྣམ་གཉསི་ཀིས་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་
གནས་སྟངས་གསལ་འདནོ་གནང་བ།	

༄༅།	 །འཇིག་ཉནེ་ཡོད་པའ་ིམི་རིགས་
སུང་སྐབོ་ལནྷ་ཚོགས་	Society for Threat-

ened Peoples	ཀིས་སུད་སི་གངོ་ཁརེ་ཇི་ན་ི
ཝར་ཟུར་ཚོགས་ཤིག་གོ་སིྒག་གནང་འདགུ	
སབྐས་དརེ་བདོ་མི་དང་ཡུ་གུར་བའི་སྐུ་ཚབ་
མགནོ་འབདོ་གནང་བ་ལྟར་ཕི་འབལེ་དུང་
ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་
དང་དལི་བསྒགས་དུང་ཆེའི་གནས་རིམ་
ཚད་མཉམ་ཤར་གླིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒནོ་
ལགས་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཕབེས་ནས་བདོ་ནང་
གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་གསལ་འདནོ་གནང་
འདགུ	
ད་ེཡང་ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་
ནམ་ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་བདོ་ནང་གི་གནས་
སྟངས་ལ་མཚོན་ན།	 བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་བད་ེསྡགུ་དང་བསམ་ཚུལ།	 ད་ེ
བཞིན་འབདོ་སྐུལ་སོགས་ཞུ་སྐབས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་སིད་བུས་དང་མི་མཐུན་པའམ་
རྒྱ་གཞུང་གི་འདདོ་བླརོ་མ་བབ་པ་ཞིག་བུང་
མཚམས།	འཕྲལ་མར་བདོ་མི་ད་ེདག་འཛིན་
བཟུང་བཀག་ཉར་དང་།	ཉསེ་མིང་ས་ཚོགས་
འགོ་རྡངུ་རྡགེ་ཚ་ནན་གཏང་བ་སོགས་དམ་
བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	
བདོ་ཀིས་གཙོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབང་
སུྒར་འོག་ཡོད་པའི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་འགོ་
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བརིྩ་
མེད་རྡགོ་རོལ་ཚབས་ཆེ་གཏངོ་བཞིན་པར་

བརནེ།		རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀིས་བདོ་ནང་གཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཀི་ལས་འགན་ཡོད་པ་ད་ེ

དག་ཐགོ་འགན་ཁུར་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་པ་
མཚོན་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།	 	 གཏམ་
བཤད་གནང་མཁན་གཉསི་པ་པི་ཊར་ཨར་
ཝིན་	 Peter Irwin	 ལགས་ཀིས་འཛམ་
གླིང་ཡུ་གུར་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
དངེ་སྐབས་ཡུ་གུར་ནང་གི་ཁ་ཆེ་བ་ཚོའི་
གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་དག་ཆགས་ཡོད་
པ་དང་།	 	 ཡུ་གུར་ས་གནས་སུ་རྒྱ་མིའ་ི
དག་ཆས་ཉནེ་རགོ་མི་སས་ཁེངས་ཤིང་།	
དམག་ཁིམས་བསྡམས་པ་ལྟ་བུའི་འགོ་ཡུ་
གུར་མི་མང་རྣམས་འག་ོའངོ་དང་སྨྲ་བརདོ་
ཀི་རང་དབང་མེད་ཁར།		མི་གངས་ཧ་ཅང་
མང་པ་ོབཀག་བསིྐལ་བས་ནས་རྒྱལ་གཅསེ་
ཆོས་གཅསེ་ཀི་སླབོ་གསོའི་ལས་འགུལ་ཟརེ་
བ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་པར་བརནེ་བདོ་ནང་གི་

བདོ་མིའི་གནས་སྟངས་དང་ཕོགས་གང་
ས་ནས་འད་བའི་གནས་སྟངས་ཡོད་སྐརོ་
གསལ་འདནོ་གནང་འདགུ	 	 	 སབྐས་

དརེ་ Geneva for Human Rights	 ཞསེ་
པའི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཨེཌ་
རེན་ཛོ་ལར་	 Adrian Zoller	 ལགས་
ཀིས་རྒྱ་ནག་དང་ལནྷ་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
གི་གནད་དནོ་ཐགོ་འབལེ་བ་གནང་སྐབས་
འཛམ་གླིང་མཉམ་སྦེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་
འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་སྐརོ་དང་།	
བདོ་དང་ཡུ་གུར་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
དམ་བསྒགས་ད་ེལྟར་བེད་བཞིན་ད་ུརྒྱལ་
སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་ཀིས་ཅི་ཡང་མི་སྨྲ་བའི་རུལ་
ཞུགས་འཛིན་ནས་སྡདོ་ཐབས་བལ་བ་ཡིན་
སྐརོ་དང་།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དང་བདནེ་
མིན་པའི་སིད་བུས་ལ་གདངོ་ལེན་བ་རུྒྱ་ད་ེ
ཇི་ནི་ཝ་དང་ནིའུ་ཡོག་ལྟ་བུ་ཙམ་མིན་པར་
རྒྱལ་སིྤའི་ཁནོ་ད་ུལས་འགུལ་སྤལེ་བ་བརུྒྱད་

གདངོ་ལེན་བདེ་དགསོ་པའི་དན་སྐུལ་བཏང་
འདགུ	 སབྐས་དརེ་ལས་རིམ་གཙོ་སྐངོ་བ་
དལི་བསྒགས་དུང་ཆེའི་གནས་རིམ་ཚད་
མཉམ་ཤར་གླིང་བསྟན་ཟླ་སྒནོ་ལགས་ཀིས་
མཇུག་སྡམོ ་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས།	
འཛམ་གླངི་མཉམ་སྦལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ནང་རྒྱ་ནག་ལ་
དསུ་བཀག་བསྐར་ཞིབ་གནང་སབྐས།	 རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་འབལེ་ཡོད་ཚོགས་མི་རྣམ་པས་
དསུ་བཀག་བསྐར་ཞིབ་ཚད་དང་ལྡན་པ་
ཞིག་ཡོང་ཐབས་གནང་དགོས་པ་མ་ཟད།	
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་
ཁིམས་སིྒག་ལ་བརིྩ་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་
དང་གཏངོ་བཞིན་པའི་གནད་དནོ་ཐགོ་རྒྱལ་
ཚོགས་ནས་བསྐར་ཞིབ་ཡང་ཡང་གནང་བ་
བརུྒྱད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་
ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་བཟ་ོཐབས་
གནང་དགསོ་སྐརོ་གསུངས།	 སིྤར་གངོ་གི་
ལནྷ་ཚོགས་ད་ེབཞིན་ཕི་ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༥	
ཉནི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་	Palais des 

Nations	 ཞསེ་པའ་ིཁང་མིག་ཨང་གངས་	
XXIV	ནང་ཚོགས་པ་དང་།	ཚོགས་འདའུ་ི
བརདོ་གཞི་ན།ི	 “བདོ་དང་ཡུ་གུར་ནང་གི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཡར་
རྒྱས་གཏངོ་རུྒྱའི་ཁས་ལེན་བས་པ་ད་ེདག་
ལག་བསྟར་དནོ་འཁལོ་མ་བུང་བ།”ཞེས་
པ་ཡིན་འདགུ	 	 སབྐས་དརེ་ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	

༢༠༡༣	 ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྒྱ་ནག་ནང་
གི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་
ཐགོ་དསུ་བཀག་བསྐར་ཞིབ་ཐངེས་གཉསི་པ་
གནང་བ་ནས་ད་བར་བདོ་དང་རྒྱ་ནག་ནང་
གི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་
ལ་ཡར་རྒྱས་རྩ་བ་ནས་མ་བུང་བའི་ཁར་
ད་དངུ་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་པིང་གི་འགོ་ཁིད་
འགོ་གནས་སྟངས་ད་ེབས་ཚབས་ཆེ་རུ་འག་ོ
བཞིན་པའི་གནད་དནོ་ཐགོ་བག་ོགླངེ་ལྷུག་པ་ོ
གནང་འདགུ	ཕི་ཚེས་	༦		ཉནི་འཛམ་གླངེ་
མཉམ་སྦལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་ལནྷ་ཁང་ད་ུརྒྱ་ནག་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐགོ་དསུ་བཀག་
བསྐར་ཞིབ་ཐངེས་གསུམ་པ་གནང་བ་དང་།	
སབྐས་དརེ་འབལེ་ཡོད་ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་བཅུ་གཉསི་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་
དང་ཡུ་གུར་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་རྒྱ་ནག་མི་
དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་དབང་
སུྒར་བེད་བཞིན་པའི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ནང་
ད་ུགཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་
དད་རང་དབང་།	 	 ད་ེབཞིན་ཞི་བའ་ིལམ་
ནས་འད་ུའཛོམས་བ་རུྒྱ་དང་སྨྲ་བརདོ་རང་
དབང་སོགས་མེད་པར་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་
ཆེ་གནང་བ་དང་ལནྷ།	 	 རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོ
ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་སགོ་ཁིམས་ཀི་ཉསེ་
ཆད་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་
ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་ཡོད་པ་བཅས།།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་འཇར་མན་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༡	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་འཇར་
མན་ནའི་ིགངོ་ཁརེ་ཧ་ིརེ་སྦུར་གི་	 Freiburg	
ནང་རནེ་གཞི་བས་པའ་ི	 Tibet Forder-

kreis eV ཞསེ་ཚོགས་པའ་ིག་ོསིྒག་འགོ་ཀ་ེ
ལ་ཤི་བདོ་ཁང་ད་ུའཇར་མན་མང་ཚོགས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	སྐ་ུཞབས་ཝི་ལི་ཧ་ི
རེ་ཌི་ Wilfried Pfeffer	ལགས་དང་ཀ་ེལ་
ཤི་བདོ་ཁང་གི་ཚོགས་མི་རྣམ་པ་འདརི་ཆེད་
ཕབེས་གནང་བ་དསེ་བདོ་མིའི་འཚེ་མེད་ཞི་
བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གི་བརྡ་ལན་
གསལ་པ་ོཞིག་བསྟན་ཡོད།	 	 དརེ་བརནེ་
ངས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
བདོ་དནོ་ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་བེད་པ་ནི་འཚེ་བ་
མེད་པ་དང་།	གསོ་མོལ།	འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་།	 མང་གཙོ་དང་རང་དབང་བཅས་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་མཚོན།	 	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ལོ་ངོ་དུག་ཅུའི་རིང་བདོ་
ནང་དབང་སུྒར་བས་ཏ་ེཆབ་སིད་ཐགོ་དམ་
བསྒགས་དང་།	 བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་དང་རིག་
གཞུང་གཏརོ་བཤིག་བཏང་དང་གཏངོ་མུས་
རེད།	 ལགྷ་པར་གཏརེ་ཁ་སྔགོ་འདནོ་ཚོད་
མེད་བདེ་བཞིན་པ་མ་ཟད།	 བདོ་ཀི་གཙང་
པ་ོཁག་ལ་ཆུ་མཛོད་གང་བུང་རྒྱག་བཞིན་

ཡོད།	 	 ད་ེབཞིན་བདོ་ནང་མི་རིགས་དབ་ེ
འབེད་ཀི ་སིད་བུས་ལག་བསྟར་བེད་པ་
བརུྒྱད་བདོ་ནང་བདོ་མི་རྣམས་གལ་རིམ་
གཉསི་པ་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡོད།	 ཅསེ་གསུངས།	
ད་ེབཞིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
རུྒྱད་གཅིག་ལམ་གཅིག་དང་འབལེ་བའི་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་བདོ་ལ་
བཙན་འཛུལ་ཇི་ལྟར་བས་པའི་དན་གསོའི་
ཚུལ་ད་ུགསུང་དནོ།	 རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ནང་
གཞུང་ལམ་བཟ་ོཕིར་བདོ་པ་ཚོར་དངུལ་
ཏཱ་ཡང་ཕངས་མེད་ད་ུསྤད་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གཞུང་ལམ་བཟསོ་ཟནི་
རསེ།	 ཁངོ་ཚོས་བདོ་ལ་ག་ོམཚོན་དབརོ་
འདནེ་བེད་མཁན་གི་རླངས་འཁོར་དང་།	
དམག་མི།	 མེ་མདའ་སོགས་བཏང་ནས་
རིམ་བཞིན་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་བས་ཡོད།
ད་ལྟའི་ཆར་བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་
དག་གི་ངང་གནས་ཡོད།	 རང་དབང་ཁང་
པས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 དང་	 ༢༠༡༧	 བསྟདུ་
མར་སྙན་ཐོ་བཏནོ་པའི་ནང་འཛམ་གླིང་
ནང་རང་དབང་ཆེས་ཉུང་ཤོས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་
ཨང་དང་པ་ོན།ི	 སི་རི་ཡ་ Syria	 ཡིན་
ཞིང་།	 གཉསི་པ་བདོ་ཡིན་པ་སནྙ་ཐའོ་ིནང་
འཁདོ་འདགུ	 འཛམ་གླངི་མི་མང་གིས་བདོ་
ཀི་གནས་སྟངས་སྐརོ་རགོས་ཐུབ་ཀི་མེད་

པའ་ིརུྒྱ་མཚན་ན།ི	 རྒྱལ་མཚམས་མེད་
པའ་ིགསར་འགདོ་མཐུན་ཚོགས་	 Report-

ers without Borders ཀིས་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་

པ་ལརྟ་ན།	 གསར་འགདོ་པ་ཚོ་བང་ཀ་ོརི་
ཡ་	 North Korea ལས་བདོ་ནང་འག་ོ
རུྒྱར་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡོད་པ་འཁདོ་འདགུ		
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནནོ་ཤུགས་སྤདོ་མིན་
ལ་མ་ལྟསོ་པར་དང་བདནེ་དང་།	 མང་གཙོ།	
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སོགས་དར་སྤལེ་ཡོང་
ཆེད་ངས་མུ་མཐུད་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
དང་བདནེ་དང་།	 མང་གཙོ།	 འག་ོབ་མིའ་ི
ཐོབ་ཐང་སོགས་ནི་འཇར་མན་ནི་མི་མང་
གིས་གཙིགས་ཆེན་དུ་འཛིན་བཞིན་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 ད་ེདག་འཇར་མན་ན་ིགཞུང་
གི་སདི་བུས་ནང་འཁདོ་ཡོད།	 	 	 རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་ང་ཚོར་བ ོད་ད ོན་སྐརོ ་གླ ེང ་
འཇུག་གི་མེད་པའ་ིརུྒྱ་མཚན་ན།ི	 རྒྱ་གཞུང་
གིས་བདོ་ནང་དམ་བསྒགས་བདེ་བཞིན་ཡོད་

པའ་ིརྐྱནེ་གིས་རེད།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀིས་བདོ་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སགེ་མ་
གནང་རོགས་ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་
ནའང་།	 ད་བར་བདོ་མི་	 ༡༥༣	 གིས་རྒྱ་
ནག་གི་དག་གནནོ་ཅན་གི་སིད་བུས་ལ་ང་ོ
རལོ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད།
ཉ་ེཆར་སི་པནེ་ Spain	 གི་གངོ་ཁརེ་མེཌ་
རིཌ་	 Madrid	 ནང་ད་ུརྒྱལ་སིྤའ་ིཚོང་
འདསུ་ལྷན་ཚོགས་ཞེས་པ་ཚོགས་པ་རེད།	
ང་དབུ་འབེད་མཛད་སྒརོ ་མགོན་འབོད་
གནང་བ་་ལརྟ་ཕིན་པ་ཡིན།	 སབྐས་དརེ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གིས་གོ་སིྒག་ཚོགས་

ཆུང་ལ་མགནོ་འབདོ་བརིྩ་མེད་གཏངོ་དགསོ་
པའི་གནནོ་ཤུགས་ཇི་ཙམ་སྤད་ཀང་གོ་སིྒག་
ཚོགས་ཆུང་གིས་གསན་འཇོག་མ་གནང་
བར་བརནེ་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་འབལེ་སྐུ་ཚབ་
ལྷན་ཚོགས་ད་ེནས་ཕིར་འཐནེ་བདེ་དགོས་
བུང་ཡོད།			རྒྱ་གཞུང་གིས་རང་བུང་ཐནོ་
ཁུངས་ཀིས་ཕུག་པའི་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་
ཡུག་ལ་གཏརོ་བརླག་ཚབས་ཆེ་གཏངོ་གི་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 གཏརེ་ཁ་སྔགོ་འདནོ་དང་
ཆུ་མཛོད་བརྒྱབ་པའི་རྐྱེན་གིས་བདོ་མཐོ་
སངྒ་གི་ཆུ་ལ་བརནེ་ནས་འཚོ་བཞིན་པའི་ཨེ་
ཤི་ཡའ་ིམི་འབརོ་ཐརེ་འབུམ་	༡.༤	འཚོ་བ་
ལ་ད་ོཕགོ་འག་ོརུྒྱའི་ཉནེ་ཁ་སླབེས་ཡོད་ཅསེ་
དང་།	 	 གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ད་
ལའྟ་ིལས་འཆར་ཁག་ང་ོསྤདོ་དང་།	 ཕགོས་
མཚུངས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ད་ེབཞིན་
འཛིན་སྐངོ་དང་དཔལ་འབརོ་གཉསི་ཀི་ཐད་
ནས་འཐུས་ཤོར་མེད་པར་ཚགས་ཚུད་འག་ོ
བཞིན་ཡོད་པའི་སྐརོ་སོགས་གསུངས་རསེ་
ད་ིབར་ལན་འདབེས་ཁ་གསལ་གནང་ཡོད།			
Tibet Forderkreis eV	 ཞསེ་པའ་ིཚོགས་
པ་དསེ་བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་དཔལ་
འབརོ་གི་རོགས་རམ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་
བཅས།	།

ཨུ་ར་ུསུའ་ིསདྐ་ཡིག་ཐགོ་ནང་པའ་ིགསུང་འབུམ་ཡིག་སུྒར་བདེ་པ་ོ
ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀི་ཆེད་ད་ུཨུ་ར་ུསུའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་ཉམས་ཞིབ་དང་

སྦངོ་བརྡར་གི་ཚོགས་འད་ུཐངེས་དང་པ་ོཚོགས་པ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༦	 ནས་	 ༩	 བར་ཉནི་གངས་བཞིའ་ིརིང་
ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་ས་མོ་སི་ཁོ་ནང་ཨུ་རུ་སུའི་
སྐད་ཡིག་ཐོག་ནང་པའི་དཔ་ེགཞུང་ཡིག་

སུྒར་བེད་པ་ོལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀི་ཆེད་ད་ུཨུ་
རུ་སུའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཉམས་ཞིབ་དང་སྦོང་
བརྡར་གི་ཚོགས་འད་ུཐངེས་དང་པ་ོཚོགས་
ཡོད་པ་དང་།	 ཚོགས་འདའུ་ིསྟངེ་ཨུ་ར་ུསུའ་ི
གགས་ཅན་ལོ་ཙཱ་བ་དང་།	 ཉམས་ཞིབ་པ།	
ནང་པའི་དཔ་ེསུྐན་བདེ་པ་པ་ོབཅས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།	
ད་ེཡང་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལནྡ་པའི་ཚོགས་
འད་ུད་ེགོ་སིྒག་གནང་མཁན་མོ་སི་ཁོ་ནང་
རནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་སྐབོ་དགེ་རྩ་ཚོགས་
པ་	 Save Tibet Foundation Moscow 

དང་།	 ཨུ་ར་ུསུ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་།	
ཨུ ་རུ ་ སུའི ་ཚན་རིག་སླབོ ་གཉ ེར་ཁང་།	
Russian Academy of Science	 ཨུ་ར་ུ
སུའ་ིལ་ྟགུབ་རིག་པའ་ིསླབོ་གཉརེ་ཁང་	 In-

stitute of Philosophy 	བཅས་ཡིན།	ག་ོ
སིྒག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་རུ་སོག་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཡིན།	
རུ་སོག་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གིས་ཨུ་རུ་སུའི་ནང་བསྟན་པ་སྔ་
དར་དང་ཕི་དར་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་
གནང་བའི་ཐོག་ཨུ་རུ་སུ་གཞུང་ནས་རྒྱ་
གར་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་ཀི་དགོན་
སྡ་ེཁག་དང་སླབོ་གཉརེ་ཁང་སོགས་ཀི་ནང་
སླབོ་ཕུྲག་བཏང་བའ་ིསྐརོ།	 ད་ེབཞིན་ད་ལ་ྟ
རྒྱ་གར་ནང་སླབོ་གཉརེ་གནང་བཞིན་པ་དང་

བསླབ་པ་མཐར་སོན་པའི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་
ཀི་གནས་སྟངས་སྐརོ།	 མ་འངོས་པར་རྒྱ་
གར་ནང་སླབོ་གཉརེ་གནང་བཞིན་པ་དང་
བསླབ་པ་མཐར་སོན་པའི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་
ཀི་ཆེད་ཚོགས་འད་ུགོ་སིྒག་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
པའི་སྐརོ་སོགས་གསུངས་པ་དང་སྦགས།	
སིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དང་བ ོད་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ཀི ་
ཚབ་ཞུས་ཏ་ེལོ་ཙཱ་བ་རྣམ་པ་དང་།	 མཁས་
དབང་རྣམ་པ།	 ནང་པའ་ིགཞུང་ལ་ཆེད་
སྦངོ་གནང་མཁན་རྣམ་པ།	ད་ེབཞིན་མཉམ་
ཞུགས་པ་སོགས་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་དང་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐེ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་གནང་ཡོད།
ལམྕ་སྐ་ུཀར་པ་ིཝི་ན་	 Dr.Krapivina	
ལགས་ཀིས་ཨུ་རུ་སུའི་སྐད་ཡིག་ཐགོ་ནང་
པའི་དཔ་ེགཞུང་ཡིག་སུྒར་གི་གལ་གནད་
རང་བཞིན་སྐརོ་མདརོ་བསྡུས་གསུངས་པ་
དང་འབལེ་ཚོགས་འད་ུགོ་སིྒག་ཚོགས་ཆུང་
གི་ཚོགས་གཙོ་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་ཁ་བཏགས་ཤིག་ཕུལ་ཏ་ེ
ཚོགས་མི་རྣམ་པར་ཐུགས་ར་ེཞུས་ཡོད།
མཁས་དབང་ཨན་ཌི་རེ་ Dr. Andrey 

Terentyev	 ལགས་ཀིས་པཱ་ལི་ཆོས་བརུྒྱད་
ཀི ་གཞུང་ནས་གསུང་བའི ་གསུང་ལུང་
འདནེ་གནང་ཏ་ེལོ་ཙཱ་བའི་ལས་ཀའི་གལ་
གནད་སྐརོ་སྙངི་བསྡསུ་གསུང་བ་དང་།	 ལོ་
ཙཱ་བའ་ིརྣམ་གཞག་སིྤ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
ལོ ་ཙཱ ་བའི ་མཐུན་ཚོགས་ཤིག་འཛུགས་
དགསོ་པའ་ིསྐརོ་གསུངས།	 ལམྕ་ལེ་སན་

ཀ་ོ	 Dr.Lysenko	 ལགས་ཀིས་ཚོགས་
འདའིུ་ཐགོ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་དང་
གོ་སིྒག་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུས།	 ཕགོས་མཚུངས་ནང་པའ་ིདཔ་ེ
གཞུང་ཡིག་སུྒར་གི་ལས་དནོ་རྣམས་ལམ་
ལྷངོས་ཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་ཞུས་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།	།	

ཨིན་བདོ་བརྡ་ཆད་གཏན་འབབེས།
Pack animal ཁལ་མ།

Palmist ལག་རིས་ལ་ྟམཁན།	

Podium གསུང་སྟགེས།	

Ration	card བཟའ་འབུའ་ིལག་དབེ།	

Roller	skate རྐང་ཤུད་འཁརོ་ལམྷ།	

Sightseeing ཡུལ་ལྗངོས་ལ་ྟསྐརོ།	
Sniffer	dog རིྫ་ཁི།	

Stamp	pad ཐམ་གདན།	
Backward class རསེ་ལུས་གལ་རིམ།

Blood group ཁག་སྡ།ེ	

Blood donation ཁག་སིྦན།	

Projector བརྙན་སྟནོ་འཕུྲལ་ཆས།	

Power point (PPT) གླགོ་སྟནོ་བརྙན་རིས།	
Electronic media གླགོ་འཕུྲལ་བརུྒྱད་ལམ།	
Print media པར་སུྒན་བརུྒྱད་ལམ།	
Italic ཀགོ་ཡིག	
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༠ཉིན་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་
ལིར་སིག་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཤིང་རའི་སོལ་
འབདེ་གུ་ར་ུནཱ་ནག་	 Guru Nanak Dev 

དམ་པ་མཆོག་འཁུངས་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༥༥༠	
འཁརོ་བའི་རསེ་དན་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་ཆིབས་
སུྒར་བཀའ་དནི་བསྐངས་ཡོད།	
ད་ེཡང་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་སྔ་ད་ོཆུ་
ཚོད་	 ༡༡	 ཙམ་ལ་བ་ྷཡི་ཝཱིར་སིང་ས་དན་	
Bai Vir Singh Sahita Sadan	 ཞསེ་པའ་ི
བསྟི་གནས་ཁང་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་
སྐབས་བསྟི་གནས་ཁང་དའེི ་ཚོགས་གཙོ་
དང་ངེས་སྟནོ་པ་གཅིག་ལྕགོས་རྒྱ་གར་གི་
སིད་བླནོ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་མན་མོ་ཧན་སིང་ 
Dr. Manmohan Singh	 མཆོག་གིས་
གཙོས་འབལེ་ཡོད་མི་སས་ཕབེས་བསུའི་
ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ	 	 ད་ེནས་
ཐགོ་མར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གུ་རུ་ནཱ་ནག་མཆོག་གི་

མཛད་རྣམ་དང་འབལེ་བའི་འགམེས་སྟནོ་
ཞིག་དབུ་འབེད་བཀའ་དིན་བསྐངས་ཏེ་
སིག་ཆོས་ལུགས་རེས་འབང་པ་གཙོ་བརོ་
གུར་བའ་ིམི་གངས་	 ༣༠༠	 ལགྷ་ལ་ཆོས་
ལུགས་མཐུན་སིྒལ་སྐརོ་ལམ་སྟནོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ།	 ད་ེརསེ་མཛད་སྒ་ོདངསོ་གཞི་ཐགོ་
མར་གཤིས་བརདོ་གསུང་འདནོ་གནང་རསེ་

སལོ་རུྒྱན་ལམ་ལུགས་ལརྟ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཆེ་བསྟདོ་
ཞུ་སདླ་གོས་གཟན་དམར་སྨུག་གཅིག་དང་།	
གུ་རུ ་ནཱ ་ནག་མཆོག་གི་བཀའ་དང་པོར་
གགས་པ།	 	 གསུང་གསེར་བསི་མའ་ིའད་
བཤུས་ཤིག་ཕག་རགས་སུ་འབུལ་ལམ་ཞུས་

པར་ཐུགས་དགསེ་ཚོར་མཛད།	
ད་ེནས་སུྒར་རྩལ་གི་ལོ་རུྒྱས་སྨྲ་བ་གགས་
ཅན་སྐ་ུཞབས་བྷ་ིཨེན་ག་ོསྭ་མི་ BN Gos-

wamy	 ལགས་ཀིས་གུ་ར་ུནཱ་ནག་མཆོག་
གི་སྐ་ུཚེའི་ལོ་རུྒྱས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་
གནང་སྐབས་གུ་རུ་ནཱ་ནག་མཆོག་སྐུ་འཚོ་
བཞུགས་སྐབས་སིག་ཆོས་ལུགས་ཙམ་མ་

ཟད།	 ཆོས་ལུགས་གཞན་ལའང་གུས་བརིྩ་
ཧ་ཅང་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་སྐརོ་
པར་རིས་ལམ་ནས་འགལེ་བརོད་གནང་
སྐབས་པར་རིས་ཁག་གཅིག་ནང་ད་ུགུ་རུ་
ནཱ་ནག་མཆོག་གིས་ཆོས་ལུགས་འད་མིན་
གི་བསབླ་བ་འཁདོ་པའི་ཆས་གོས་ཤིག་ཀང་

བཞེས་ནས་ཡོད་པ་དརེ་དམིགས་འཛུགས་
ཀིས་དམ་པ་ཁོང་ཇི་ཙམ་ཆོས་ལུགས་ཚང་
མར་གུས་བརིྩ་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་
བཤད་ཞུས།	 	 ལགྷ་པར་དམ་པ་ཁངོ་གི་སྐ་ུ
ཚེའི་ལོ་རུྒྱས་ཁདོ་རླབས་ཆེན་གི་བས་རསེ་
གཅིག་ན།ི	 ཁ་ཆེའ་ིགནས་ཆེན་མ་ཁར་
གནས་མཇལ་ད་ུཕབེས་པའི་ལོ་རུྒྱས་སྐརོ་
འགལེ་བརདོ་ཞུས།	
ད་ེརེས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	
གུ་ར་ུནཱ་ནག་སྐ་ུའཁུངས་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༥༥༠	
འཁོར་བའི་དསུ་ཆེན་ལོ་འཁོར་མོར་སུང་
བརིྩ་ཞུ་སདླ་ད་ེརིང་འདརི་དབུ་འབདེ་མཛད་
སྒའོི་ཐགོ་ངསོ་རང་བཅར་རུྒྱ་བུང་བ་ཧ་ཅང་
དགའ་སྤབོས་སྐ་ེབུང་།	 སིྤར་ངསོ་ཀིས་དམ་
པ་ཁོང་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རུྒྱས་སྐརོ་ཞིབ་ཕྲ་ཤེས་
རགོས་མེད་ཀང་རུྒྱན་ད་ུདམ་པ་ཁོང་ལ་ཡི་
རང་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 	 ལགྷ་
པར་ཧིན་དའིུ་ཆོས་ལུགས་རསེ་འབང་པའི་
ཁིམ་ཚང་ཞིག་ཏུ་སྐུ་འཁུངས་བཞིན་ད་ུཁ་

ཆེའ་ིགནས་ཆེན་མ་ཁར་ Mecca གནས་
མཇལ་ད་ུཕབེས་ནས་ཆོས་ལུགས་གཞན་
ལའང་གུས་བརིྩ་ཞུས་པའ་ིལོ་རུྒྱས་ད་ེདག་ལ་
ངསོ་རང་ང་ོམཚར་སྐ་ེབཞིན་འདགུ	
དཔྱད་སྒམོ་དང་འཇགོ་སྒམོ་སོགས་ཞི་ལྷག་
གི ་ཉམས་ལེན་ལ་བརནེ་ནས་སེམས་རྩེ་
གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རྣམ་གཞག་
ད་ེདག་རྒྱ་གར་གི་ཆོས་ལུགས་ཁག་གཅིག་
ནང་ཡོངས་གགས་རེད།		ཉམས་བཞསེ་ད་ེ
དག་ལ་བརནེ་ནས་བླའོི་བདེ་ལས་དང་རྣམ་
རགོ་གི་རུྒྱ་བ།	 ཉནོ་མོངས་ཀི་བླརོ་གཉནེ་
པ་ོབསྟནེ་ནས་སེམས་མ་ཞི་བ་ཞི་བར་བདེ་
བཞིན་ཡོད།	 བསབླ་བ་ད་ེདག་རྒྱ་གར་སལོ་
རུྒྱན་རིག་གཞུང་གི་བས་རསེ་གཙོ་བ་ོཡིན་
ཞིང་།	 	 སལོ་རུྒྱན་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་
ལས་གུ་ར་ུནཱ་ནག་ཙམ་མ་ཟད།	 	 ཁངོ་གི་
གངོ་ད་ུརྒྱལ་བ་དམ་པ་	 Mahavira	 དང་
སྟནོ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལྟ་ བུ ་འཁུངས་ཡོད།	
ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

ལས་བདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།	
༄༅།	 །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ ཀི ་ལས་ ཁུངས་ཁག་ གི ་ལས་
བེད་ས་མིག་སྟངོ་པ་ཐོན་པར་ཁ་སྐངོ་ཆེད་
གསར་འདམེས་བསྐ་ོགཞག་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
ན།	 གཤམ་གསལ་ས་མིག་སོ་སོའ་ིཆ་རྐྱནེ་
ཚང་ཞིང་དནོ་དམ་སི་ཞུའི་ལས་བདེ་ཞབས་
འདགེས་ཞུ་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་འཚང་
སནྙ་འབུལ་འཐུས།	
སྡ་ེཚན་དང་པ།ོ
འགན་འཛིན་སྡ་ེཚན་ཁངོས་ཟུང་དུང་	 ༡	
ཆེད་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐྱནེ།
༡༽	 ཤེས་མངོ་།	 ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་ཞིག་
ནས་ཉ ེ་བའི ་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་
པ་	 (B.A/B.Com/B.Sc)	 གང་རངུ་ཐནོ་
པའམ།	 ད་ེདང་མཉམ་	 པའ་ིཤེས་ཚད་
ལག་འཁརེ་ཡོད་པའ་ིཐགོ་ཉུང་མཐར་ལོ་	༨	
ལས་ཀའ་ིཉམས་མངོ་དགསོ་པ།	 ༼ཉམས་
མངོ་ད་ེབཞིན་ཞརོ་ལས་མིན་	 པར་ལས་
དསུ་ཆ་ཚང་ཡིན་པ་དགསོ།༽
༢༽	 ལོ་ཚད།	 ༢༠༡༩།༡།༤	 ཉནི་རང་ལོ་	
༢༡	ལས་མི་ཉུང་ཞིང་།	༣༥	ལས་མ་བརལ་
བ་དགསོ།
༣༽	 རུྒྱགས་གཞི།	 བདོ་ཡིག་དང་།	 ཨིན་
ཡིག་སླབོ་ཚན་གཉསི་ཐགོ་འབ་ིརུྒྱགས་དང།	
༼རིྩས་ཀི་ཡིག་རུྒྱགས་ཟུར་ད་ུམེད་ཀང་བདོ་
ཨིན་གཉིས་ཀི་ད་ིཤོག་ནང་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་དང་འབལེ་བའི་
སིྒག་གཞི་ཁག་གི་ནང་དནོ་ས་བཅད་ཟུར་
བཀདོ་ཀིས་ད་ིབ་ཡོང་རུྒྱ།༽	 བདོ་སདྐ་དང།	
ཨིན་སདྐ་གཉསི་ཐགོ་ངག་རུྒྱགས་ལེན་རུྒྱ།
སྡ་ེཚན་གཉསི་པ།
བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་ད་ུཁད་ལས་པ་དུང་
ལས་ས་མིག་	 ༡	 ཆེད་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐྱནེ་

གཤམ་གསལ།
༡༽	 ལས་འགན།	 དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་
དང་།	 སདི་སྐངོ་གི་གསུང་འཕྲནི་ཨིན་ཡིག་
ཐགོ་བསི་བཀདོ་དང་།	 སིྤ་ཚོགས་ད་རྒྱའ་ི
ཐགོ་གནས་ཚུལ་འདནོ་	 སྤལེ་དང་ཡིག་
འབལེ་བཅས་ཀི་འགན་འཁུར་བདེ་རུྒྱ།
༢༽	 ཤེས་མངོ།	 ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་ཞིག་
ནས་	 Creative Writing	 དང་ Mass 

Communication	 ཐགོ་གཙུག་ལག་རབ་
འབམས་ཉིས་བརྩེགས་བསླབ་པ་མཐར་
སོན་པའི་ལག་འཁེར་ཡོད་པའི་ཐོག་ཉུང་
མཐར་ལོ་	༡	ལས་ཀའ་ིཉམས་མངོ་ཡོད་པ།	
(ཉམས་མངོ་ད་ེབཞིན་ཞརོ་ལས་མིན་	 པར་
ལས་དསུ་ཆ་ཚང་ཡིན་པ་དགསོ།)
༣༽	 ལོ་ཚད།	 ༢༠༡༩།༡།༤	 ཉནི་རང་ལོ་	
༢༡	ལས་མི་ཉུང་ཞིང་	༤༠	ལས་མ་བརལ་
བ་དགསོ།
༤༽	 རུྒྱགས་གཞི།	 བདོ་ཡིག་དང་།	 ཨིན་
ཡིག་སླབོ་ཚན་གཉསི་ཐགོ་འབ་ིརུྒྱགས་སམ་
ངག་རུྒྱགས་ཀི་ལམ་ནས་བསྐ་ོགཞག་གནང་
རུྒྱ།
སྡ་ེཚན་གསུམ་པ།
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་དམིགས་བཀར་སྡ་ེ
འགན་ས་མིག་	༢	ཆེད་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐྱནེ་
གཤམ་གསལ།
ཀ༽	ཚན་རིག་སླབོ་དབེ་རྩམོ་སིྒག་པ་	༡	གི་
ཆེད།
༡༽	 ལས་འགན།	 བདོ་ཡིག་ཐགོ་ཚན་རིག་
སླབོ་དབེ་རྩམོ་སིྒག་དང་།	དབེ་གཟུགས་ཇུས་
འགདོ།	 རྩམོ་སུྒར་བཅས་ཀི་འགན་འཁུར་
བདེ་རུྒྱ།
༢༽	 ཤེས་ཚད།	 ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་ཞིག་
ནས་ཚན་རིག་ཐགོ་ཉ་ེབའི་གཙུག་ལག་རབ་

འབམས་པ་ཐནོ་པའམ་ད་ེདང་མཉམ་པའི་
ཤེས་ཚད་ལག་འཁརེ་ཡོད་པ།
༣༽	 ལོ་ཚད།	 ༢༠༡༩།༡།༤	 ཉནི་རང་ལོ་	
༢༡	ལས་མི་ཉུང་ཞིང་	༤༠	ལས་མ་བརལ་
བ་དགསོ།
༤༽	 རུྒྱགས་གཞི།	 བདོ་ཡིག་དང་།	 ཨིན་
ཡིག་སླབོ་ཚན་གཉསི་ཐགོ་འབ་ིརུྒྱགས་དང།	
༼བདོ་ཡིག་གི་ད་ིཤོག་ནང་ས་བཅད་ཟུར་
བཀོད་ཀིས་ཚན་རིག་དང་འབལེ་བའི་ད་ིབ་
ཡོང་རུྒྱ།༽	བདོ་སདྐ་དང།	ཨིན་སདྐ་གཉསི་
ཐགོ་ངག་རུྒྱགས་ལེན་རུྒྱ།
ཁ༽	སིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་སླབོ་དབེ་རྩམོ་སིྒག་
པ་	༡	གི་ཆེད།
༡༽	 ལས་འགན།	 བདོ་ཡིག་ཐགོ་སིྤ་ཚོགས་
ཚན་རིག་སླབོ་དབེ་རྩམོ་སིྒག་དང་།	 དབེ་
གཟུགས་ཇུས་འགདོ།	 རྩམོ་སུྒར་བཅས་ཀི་
འགན་འཁུར་བདེ་རུྒྱ།
༢༽	 ཤེས་ཚད།	 ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་ཞིག་
ནས་སིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་ཐགོ་ཉ་ེབའི་གཙུག་
ལག་རབ་འབམས་པ་ཐོན་པའམ་ད་ེདང་
མཉམ་པའ་ི	ཤེས་ཚད་ལག་འཁརེ་ཡོད་པ།
༣༽	 ལོ་ཚད།	 ༢༠༡༩།༡།༤	 ཉནི་རང་ལོ་	
༢༡	ལས་མི་ཉུང་ཞིང་	༤༠	ལས་མ་བརལ་
བ་དགསོ།
༤༽	 རུྒྱགས་གཞི།	 བདོ་ཡིག་དང་།	 ཨིན་
ཡིག་སླབོ་ཚན་གཉསི་ཐགོ་འབ་ིརུྒྱགས་དང།	
༼བདོ་ཡིག་གི་ད་ིཤོག་ནང་ས་བཅད་ཟུར་
བཀདོ་ཀིས་སིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་དང་འབལེ་
བའ་ིད་ིབ་ཡོང་རུྒྱ།༽	 བདོ་སདྐ་དང།	 ཨིན་
སདྐ་གཉསི་ཐགོ་ངག་རུྒྱགས་ལེན་རུྒྱ།
གོང་གསལ་ས་མིག་སོ་སོའི་ཆེད་ཆ་རྐྱེན་
ལྡན་རིགས་ནས་སྡ་ེཚན་གསུམ་གང་རུང་
གི ་གནས་ རིམ ་གཅིག ་ལ ་མ ་གཏོགས ་

སནྙ་འབུལ་མི་ཆོག་པ་དང་།	 བདོ་ཡིག་
ཐོག་གཏན་འབབེས་ཡོད་པའི་འཚང་སྙན་
འགངེས་ཤོག་འད་ིག་ལས་ཁུངས་དང།	 ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས།	 གཞུང་
འབལེ་ད་རྒྱ་ནས་བཏནོ་སྟ་ེདནོ་ཚན་རྣམས་
འཚེམས་ལུས་མེད་པ་བཀང་ཟནི་རསེ།
༡༽	 རང་ཉདི་ཀི་ད་ལའྟ་ིཕདེ་པར་ཚོན་ལནྡ་	
གཉསི་རེ་དང།	
༢༽	 འཛིན་རིམ་བཅིུས་ཡན་གི་སླབོ་ཐནོ་
ལག་འཁརེ་ཆ་ཚང་དང་།	 གངོ་གསལ་
དགོས་མཁོའི་བཞིན་དའེི་ཤེས་ཚད་ཨང་
ཤོག་དང་ལག་འཁརེ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།
༣༽	 དངྭ་བངླས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་
ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང།	གཉསི་པ།	འབུལ་
འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་མཐའ་མའི་ང་ོ
བཤུས།
༤༽	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་
ཆོག་པའ་ིསྐབས་བཅལོ་ལག་འཁརེ།	 ཤོག་
གངས་དང་པ་ོདང།	དསུ་འགངས་ཞུས་པའ་ི
མཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས།
༥༽	 ཁམིས་མཐུན་སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ་	
གི་ང་ོབཤུས།
༦༽	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་གཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་བདོ་སྨན་
ཁང་ཡོད་ན་དང།	ད་ེམིན་སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་
གང་རངུ་ནས་ནད་གཅངོ་	 དང་འགསོ་ནད་
རིགས་མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་
ཡིན་པའི་སནྨ་པའི་ངསོ་སྦརོ་ཁ་གསར་སྟངེ་
རང་ཉདི་ཀི་འད་པར་མཉམ་སྦར་ཐགོ་སནྨ་
པའ་ིལས་དམ་དང།	 ས་རགས་འཁདོ་པ་ང་ོ
མ།
༧༽	 འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་
བ་སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།

༨༽	 གལ་སདི་ད་ལ་ྟསིྤ་སྒརེ་གང་རངུ་
ནང་ལས་ཀ་བེད་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་
སྡ་ེཚན་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་ངོས་སྦོར་
ང་ོམ་བཅས་མཉམ་འབུལ་དགསོ།	 གངོ་
གསལ་ཡིག་ཆའི་ང་ོབཤུས་ཁག་ལ་འབལེ་
ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ།	 ལས་བདེ་
འདམེས་ལྷན་ནས་བསྐ་ོགཞག་བས་པའི་
ཟུང་དུང་གནས་རིམ་ཡན་སུ་རུང་གི་དག་
མཆན་ལས་དམ་	 (Attestation)	 ཞུས་
ཏ།ེ	 ༢༠༡༩	 ཟླ	 ༡	 ཚེས་	 ༤	 ཉནི་རྒྱབ་
ཚོུད་	༥	པ་འགངས་མེད་རང་ཉདི་ཀི་ཁིམ་
གཞིས་དང།	ད་ལའྟ་ིསྡནོ་གནས་སུ་འབལེ་བ་
གནང་བདའེ་ིཁ་བང།	ཁ་དཔར་ཨང་།	གླགོ་
འཕྲནི།	(E	Mail)	སོགས་ཁ་གསལ་བཀདོ་
ད་ེགཤམ་གསལ་དུང་ཆེའི་མཚན་བང་ཐགོ་
ཕུལ་འབརོ་ཟནི་པ་དགསོ་རུྒྱ།	 གངོ་གསལ་
དུས་བཀག་རེས་འཚང་སྙན་ཕུལ་འབོར་
རིགས་རིྩས་མེད་ཡིན།	 དསུ་ཐགོ་འབརོ་
རིགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབལེ་འསོ་ཆོས་ལྡན་
པ་ཚོར་དསུ་ཐགོ་འབདོ་བརྡ་བ་རུྒྱར་སབྐས་
བསྟུན་ལག་འཁེར་སོགས་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་
ཁག་མཉམ་འཁེར་གིས་འབོར་ཐོ་འགོད་
བཅར་དགོས་པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་
སུ།	 ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་ནས་	
༢༠༡༨	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༢	ལ།།
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